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Zostań partnerem Karty Dużej
Rodziny

Zapraszamy lokalne firmy lub większe instytucje do przystąpienia
do programu.

Każda firma, która zgłosi się do programu sama proponuje własną
ofertę rabatową skierowaną dla rodzin 3+. Określa także zakres
towarów i usług objętych zniżkami oraz wyznacza okres
uczestnictwa w programie.

Rodziny korzystające z programu cenią sobie dostęp do
szerokiego wachlarza ofert zaproponowanych przez
przedsiębiorców. Dobrze przygotowany program „ulg i zniżek”
może wpłynąć na wzrost zysku firmy poprzez pozyskanie stałych
klientów.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla
rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach
prywatnych. Karta pozwala rodzinom 3+ na dostęp między innymi
do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty
codziennego życia. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego
korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej,
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin
wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Jak przystąpić do programu?

otwórz formularz dostępny pod
linkiem: https://forms.gle/j69W8Jmu3HNxPVoF7

wypełnij go podając: nazwę firmy, osobę kontaktową,
telefon, mail, branżę, produkt/czy usługa

po weryfikacji formularza nasz Przedstawiciel Regionalny
skontaktuje się z Twoją Firmą i uzgodni szczegółowe
warunki współpracy (pomoże określić, jakiego rodzaju
zniżki, ulgi bądź inne korzyści możesz zaoferować dużym
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rodzinom)

Korzyści dla przedsiębiorców z przystąpienia do programu KDR:

współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu
skierowanego do dużych rodzin

zwiększenie grona klientów,

wzmocnienie wizerunku,

poprawienie rozpoznawalności wśród mieszkańców oraz
wśród mediów,

pogłębienie zaufania ze strony mieszkańców,

możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”

zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą
firmy/instytucji

realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu,

program bezpłatny

zero ryzyka

obecność w ogólnopolskiej wyszukiwarce partnerów kdr na
stronie ministerstwa rodziny i polityki społecznej (ok. 10
tys. partnerów kdr) i związku dużych
rodzin: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

obecność w ogólnopolskiej wyszukiwarce partnerów kdr na
stronie związku dużych
rodzin:  https://kdr.3plus.pl/pl/wyszukiwarka-partnerow-kart
y-duzej-rodziny                                                         

obecność partnerów w aplikacji mobilnej na telefon kdr
oraz
mobywatel: https://play.google.com/store/apps/details?id=
pl.plus

obecność partnerów na fanpage fb KDR (ok. 14 tys.
polubieni i 20 tys.
odsłon):  https://www.facebook.com/kartaduzejrodziny oraz
 https://www.facebook.com/search/top?q=karta%20du%c5
%bcej%20rodziny

status firmy przyjaznej dużym rodzinom

Na hasło KDR w Łomiankach dodatkowe profity (do ustalenia z
Przedstawicielem Regionalnym).
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Zapraszamy do współpracy.
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